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Departementet viser til din henvendelse. 

Vi forstår at mange reagerer på hytteforbudet, og vi skulle gjerne vært det foruten. Men vi er i en svært utfordrende 
situasjon og må minske presset på helsetjenesten slik at alvorlig syke får hjelp. Hyttekommunene kan ikke bemanne 
helsetjenesten sin på en måte som tar høyde for pandemier som denne. Alle landets kommuner har ansvar for 
helsetjenester til sine egne innbyggere. Mange hyttekommuner planlegger for at hyttefolket kan trenge helsehjelp i 
høysesongene, men dette er noe helt annet. Nå handler det ikke om hytteturister som brekker armen i skibakken, 
nå handler det om at de små kommunene ikke kan ta hånd om hytteturister som er alvorlig syke som en følge av 
korona ved siden av sine egen befolkning. 

Vi vurderer situasjonen fortløpende, og har muligheten til å endre forskriften dersom det oppstår problemer. Vi er 
derfor takknemlige for deres tilbakemeldinger.  

Vi vil fortløpende vurdere om hytteforbudet er et nødvendig og forholdsmessig tiltak. Dette er vi pålagt, både på 
grunnlag av menneskerettigheten og i smittevernloven. Forbudet vil bli opphevet eller endret når vilkårene ikke 
lenger er oppfylte. 
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